
فـإن قـال قائــل: ألـيس مـن املشــروع أن اإلنسـان إذا ســلم اسـتغفر ثالثـا ؟ قلنــا: بلـى ؛ لكـن هــذا االسـتغفار اســتغفار 

؛ وهلــذا كــان مــن األفضــل أن  حملــو مــا عســى أن يكــون يف الصــالة مــن تفــريط أو إخــالل ؛ فهــو يف احلقيقــة تــابع لــه

بعـد الصـالة ال  ومـن فوائـدها: أن الـذكر . يبادر ا اإلنسان قبل الذكر حىت يزيل ما يف الصالة من إخالل وتقصري

(( قيامـــا وقعـــودا وعلـــى ؛ لقولـــه: نســـان أن جيلـــس حـــىت ينهيـــه بـــل لـــه أن يـــذكر ولـــو كـــان قـــد انصـــرف يشـــرتط لإل

ا: أن الـــذكر ال يـــنقص إذا قعـــد اإلنســـان مـــن قيـــام أو قـــام مـــن قعـــود أو ومـــن فوائـــده علـــى أي حـــال . جنـــوبهم ))

اضــطجع ؛ وهــذا هــو األصــل أنــه ال يــنقص لكــون اإلنســان قائمــا أو قاعــدا أو مضــطجعا اللهــم إال أن يرتتــب علــى 

ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط لـه ؛ لكـن الغالـب أن القاعـد أخشـع ألن القـائم لـيس يقـوم ويقـف سـوف ميشـي 

(( فـإذا من فوائدها: أن الواجب إذا زال اخلوف أن تعاد إقامة الصالة على ما كانت عليه حني األمـر ؛ لقولـه: و  .

فـإن  ألن كتابـا مبعـىن فرضـا . (( كتابـا ))؛ لقـول:  ومن فوائـدها: أن الصـالة فـرض ) .اطمأننتم فأقيموا الصالة  )

فهـل ظـاهره أن غـري املـؤمنني ال جتـب علـيهم الصـالة ؟  ن ))(( كانت على المـؤمنيقال قائل: يف اآلية الكرمية فيها 

قلنـا: نعـم ، غــري املسـلمني ال جتــب علـيهم الصـالة مبعــىن أـم ال يطــالبون ـا بـل يقــال: أسـلموا مث صــلوا ؛ وهلـذا لــو 

فـــإن قـــال قائـــل: هـــل يف هـــذه اآليـــة دليـــل علـــى مـــن قـــال إن الكفـــار ال  صـــلى وهـــو بـــاق علـــى كفـــره مل تقبـــل منـــه .

(( إال طبون بفــروع اإلســالم ؟ نقــول: نعــم اســتدلوا بــه ؛ لكــن اســتدالهلم ال يتعــني ؛ لقولــه تعــاىل يف ســورة املــدثر خيــا

(( يعين أي شـيء أدخلكـم يف النـار ؟  أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن النعيم ما سلككم في سقر ))

اإلســالم ، وهــذا هــو احلــق ؛ لكــنهم ال فــدل هــذا علــى أن الكفــر خمــاطبون بفــروع  قــالوا لــم نــك مــن المصــلين ))

وهـذا ممـا  (( موقوتـا ))ومن فوائدها: أن الصـالة موقتـة ؛ لقولـه:  يلزمون ا على كفرهم بل يقال أسلموا مث صلوا .

يوجب أن جيتمع النـاس عليهـا ألـا لـو كانـت غـري موقتـة الختلـف النـاس هـذا يصـلي يف الصـباح وهـذا يف الظهـر و 

ن ســبع عشــرة ركعــة يف أي وقــت شــاءوا ؛ لكــن مــن أجــل أن يكــون النــاس متحــدين يف وقــت هــذا يف العصــر ويصــلو 

واحد حدد األوقات ؛ وهذه اآلية كما ترون مطلقة مل يبني فيها الوقت لكن بينته السـنة تفصـيال وبينـه القـرآن بنـوع 

يل وقـرآن الفجـر إن (( أثم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق اللمن اإلمجال يف موضع آخر ، مثل قوله تعـاىل: 

هـذه  (( لـدلوك الشـمس إلـى ))فإن هذه اآليـة انتظمـت أوقـات الصـلوات اخلمسـة  قرآن الفجر كان مشهودا ))

قال بعض املعربني إن الالم يف قوله " لـدلوك " مبعـىن مـن بـدليل الغايـة ، فيكـون معـىن اآليـة: مـن دلـوك الشـمس إىل 

الليــل شــدة ظالمــه ، وأشــد مــا يكــون ظالمــا ؟ منتصــف الليــل ؛ غســق الليــل ؛ ودلــوك الشــمس هــو زواهلــا ، وغســق 

ألن منتصــف الليــل أبعــد مــا تكــون الشــمس علــى األرض ؛ إذا يف اآليــة الكرميــة حــددت الوقــت مــن زوال الشــمس 

إىل غســق الليــل ؛ لكــن اهللا جعلــه وقتــا وقــت ألن هــذه األوقــات األربعــة كلهــا متــوال ، خيــرج وقــت الظهــر بــدخول 



ووقــت العشــاء خبــروج وقــت املغــرب إىل منتصــف الليــل ، فمــا بعــد  العصــر ت املغــرب خبــروج وقــتوقــوقــت الظهــر و 

منتصـف الليــل لـيس وقــت ، مـن نصــف الليــل إىل طلـوع الفجــر لـيس وقــت ؛ وهلــذا لـو أن املــرأة طهـرت بعــد نصــف 

دا علــى هــذا : وقــت الليـل مل يلزمهــا صــالة العشــاء وال صـالة املغــرب بــاألوىل ؛ لكــن السـنة فســرت أيضــا تفســريا زائـ

الظهــــر مــــن زوال الشــــمس إىل أن يصــــري ظــــل كــــل شــــيء مثلــــه بعــــد يفء الــــزوال ؛ والعصــــر إىل اصــــفرار الشــــمس ، 

والضــرورة إىل الغــروب ؛ واملغــرب إىل غــروب الشــفق األمحــر ؛ والعشــاء إىل نصــف الليــل كمــا ثبــت ذلــك يف صــحيح 

ومـن فوائـدها: اإلشـارة إىل أن الوقـت مقـدم علـى  مسلم من حديث عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنـه .

مجيع الشروط ؛ وجهه ؟ أن اهللا تعاىل ملا ذكر صالة اخلـوف مث صـالة األمـن بـني أن هـذا مـن أجـل مراعـاة الوقـت ، 

واألمــر كــذلك أي أن الوقــت مقــدم علــى مجيــع الشــروط ؛ وهلــذا إذا مل جتــد مــاء مــاذا تصــنع ؟ تــيمم حــىت تصــلي يف 

جتــد مــاء وال ترابــا صــلى علــى حســب حالــك ، إذا مل جتــد ثوبــا تســرت بــه العــورة صــل علــى حســب  الوقــت ، إذا مل

ومـن فوائـدها: أن اإلنسـان لـو قـدم  حالـك وال تنتظـر حـىت حتصـل علـى ثـوب ؛ ألن الوقـت مقـدم علـى كـل شـيء .

الصالة كلها أو جزءا منها ولو يسريا على الوقت فإا ال تصـح ؛ وهلـذا لـو كـرب لصـالة املغـرب قبـل مغيـب الشـمس 

مبقــدار التكبــرية فإــا ال تصــح ؛ إن أخــر الصــالة عــن وقتهــا ؟ فــإن كــان لعــذر صــحت ، ودليــل هــذا قولــه صــلى اهللا 

وإن كـان لغـري عـذر فقـد اختلـف العلمـاء  رهـا )( مـن نـام عـن صـالة أو نسـيها فليصـلها إذا ذكعليه وآلـه وسـلم: 

يف هــذه املســألة ؛ فجمهــورهم علــى أنــه يلزمــه أن يصــلي ؛ وقــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا ال يلزمــه أن يصــلي بــل وال 

تصح الصالة منه ؛ وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب ؛ ولكننـا نقـول لـه ال تصـلي ال ختفيفـا عليـه ولكـن عقوبـة لـه 

منه إذ لـو قبلـت الصـالة بعـد وقتهـا ممـن أخرهـا عـن وقتهـا عمـدا مل يكـن للتهديـد فائـدة ؛ وقـد قـال  ألنه غري مقبول

وعليـه فـإذا جاءنـا رجـالن بعـد طلـوع  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يســأالن أيصــلي صــالة الفجــر بعــد الشــمس أحــدمها تــرك صــالة الفجــر عمــدا والثــاين تركهــا نومــا لعــدم مــن يوقضــه ف

طلــوع الشــمس أو ال ؟ مــاذا نقــول ؟ نقــول: أمــا مــن غلبــه النــوم فيصــلي ؛ وأمــا الثــاين فــال يصــلي ؛ كيــف تســهلون 

ؤاخــذون النــائم ؟ نعــم نقــول مل نتســاهل معــه ومل نيســر لــه بــل هــذا عقوبــة لــه أن اهللا ال يقبــل منــه لــو علــى املتعمــد وت

  ود اهللا .صلى ألف مرة ؛ ألنه متعد حلد

  ما هو األوىل يف الذكر بعد الصالة هل يكون يف نفس املكان الذي صلى فيه ؟ السائل :

األوىل أن يذكر اهللا تعاىل يف مكانه ألن هذا أقرب إىل القيـام ـذا الـذكر ؛ ألن الغالـب إذا مشـى اإلنسـان  الشيخ :

  ه هذا أفضل الشك .وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك ؛ لكن يف مكان

  



(( فـــإذا قضـــيتم الصـــالة فـــاذكروا اهللا قيامـــا وقعـــودا وعلـــى كثـــري مـــن الصـــوفية يســـتدل بقولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  على بدعتهم يف ذك اهللا تعاىل ؟  جنوبكم ... ))

أي نعم ؛ اآلية جاء يف األحوال هذه على حسـب حـال اإلنسـان ؛ والـواو ملطلـق اجلمـع وقـد ذكـرت لكـم  الشيخ :

أنه حيتمل أن تكون الواو مبعىن أو وليس املعىن أنت تقـول: احلمـد هللا ، وأنـت واقـف ؛ سـبحان اهللا ، وأنـت جـالس 

  ؛ واهللا أكرب ، وأنت مضطجع ؛ ما أحد يقول هذا ؛ السنة تبني وتفسر .

  هل يقال إن الوقت مقدم على اخلشوع يف الصالة  ؟ السائل :

اخلشوع يف الصالة ؛ وهلذا لو أن اإلنسـان وضـع بـني يديـه طعـام والوقـت ضـيق أي نعم مقدم الوقت على  الشيخ :

  فهو إما أن يأخذ من الطعام ويرتك الوقت وإما أن يصلي مع انشغال قلبه ، نقول صل .

مــا حكــم مــن إذا مســع األذان الثــاين يف الفجــر ال يســتيقظ ويواصــل النــوم بنيــة االســتيقاظ بعــد ذلــك لكــن  الســائل :

  اس ؟يغلبه النع

شـوي ؛ فينظـر إذا كـان ممـن يغلبـه النـوم  س يقول نعـم مـادام أذن الفجـر أريـدهذا حسب حاله ، بعض النا الشيخ :

  فال يفعل .

 ال مـا اهللا مـن وترجـون تـألمون كمـا يـألمون فإنهم تألمون تكونوا إن القوم ابتغاء في تهنوا (( والتفسري اآلية: 

ملـا ذكـر صـالة اخلـوف ومـا  (( وال تهنـوا فـي ابتغـاء القـوم ))قـال اهللا تعـاىل:  . حكيما )) عليما اهللا وكان يرجون

يرتتب عليهـا ووجـوب أخـذ احلـذر مـن أعـدائنا وأن أعـداءنا لنـا أعـداء عـداوم بينـة وذكـر مـا يتعلـق بـذلك يف قولـه: 

ضـــعفوا ، وال ناهيـــة أي ال ت (( وال تهنـــوا فـــي ابتغـــاء القـــوم )) (( ال تهنـــوا ))قـــال:  (( فـــإذا قضـــيتم الصـــالة ))

؛ مث بــني أي يف طلــب القــوم ، والقــوم هــم أعــداء املســلمني  (( فــي ابتغــاء ))وحــذفت النــون أجــل النهــي ؛ وقولــه: 

 (( إن تكونوا تـألمون فـإنهم يـألمون كمـا تـألمون ))سبحانه وتعاىل أنه ال وجه للوهن والضعف يف طلبهم فقال: 

تأملتم منهم فإم هم أيضا يتأملون منكم كما تتأملون منهم ؛ وهـذا فيـه  ، وإذا يعين هم يطلبونكم ويريدون إيالمكم

(( وترجـون مـن التسلية للمجاهدين املقاتلني ؛ ولكن الفرق بيننا وبينهم فـرق كبـري أبعـد ممـا بـني السـماء واألرض ؛ 

ترجـون ثـواب اآلخـرة ؛ هـم وجل و  أنتم ترجون من اهللا النصر الذي وعدمت به إذا اتقيتم اهللا عز اهللا ما ال يرجون ))

قــد ال يرجــون ثــواب اآلخــرة قطعــا ، والنصــر قــد يرجونــه وقــد ال يرجونــه ، وإذا رجــوه فإمنــا يريــدون االنتصــار عصــبية 

ألوطام وقومهم ؛ فصار فرق عظيم بني هؤالء وهؤالء ؛ وهلذا ملا نادى أبو سفيان يوم أحد فقال " يـوم بيـوم بـدر 

فقـالوا " ال سـواء قتالنـا يف اجلنـة وقـتالكم يف النـار " ؛ فـإذا كنـا نسـاويهم يف األمل  واحلرب سجال " أجابه الصحابة

أمل اجلــراح وأمل القتــل وأمل فقــد املــال وغــري ذلــك ليكنــا مســاويهم يف هــذا فإننــا منتــاز مــنهم فإننــا نرجــوا مــن اهللا مــا ال 



 (( ترجـون مـن اهللا مـا ال يرجـون ))لـه: يرجون فكيف يكونون هم أقوياء يف طلبنا وحنن ضعفاء هذا ال يليق ؛ وقو 

(( وكـان تطعمون فيمـا عنـد اهللا مـن الثـواب والنصـر وهـم ال يطمعـون يف ذلـك ألن قلـوم خاليـة مـن اهللا عزوجـل ؛ 

(( كـان اهللا غفـورا رحيمـا )) (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا هذه مثل هذا يقع يف القـرآن كثـريا  اهللا عليما حكيما ))

ال ؟ أو كــان وال يــزال ؟ كــان وال يــزال ؛  وهلــذا نقــول إن " كــان " هنــا مســلوبة الزمــان يعــين ال فهــل هــو كــان وز  ))

ال خيفـى  (( عليمـا حكيمـا ))تدل على املضي وإمنا تدل على حتقـق األمـر ووقوعـه ال علـى أنـه كـان فـزال ؛ وقولـه: 

ويشـمل اخلفـي اجللـي ،  ستقبل فال جيهلعلينا مجيعا أن علم اهللا سبحانه وتعاىل واسع يشمل املاضي فال ينسى وامل

ويشــمل مــا يف حقــه وحــق عبــاده ؛ فهــو يعلــم ســبحانه وتعــاىل مــاذا جيــري علينــا غــدا ومــاذا يعمــل ويعلــم مــا ســيفعله 

سبحانه وتعاىل هو بنفسه غدا ومـا ال يفعلـه ؛ فعلـم اهللا واسـع ؛ مث إن علـم اهللا متعلـق بالواجـب واجلـائز واملسـتحيل 

الصــفة ـ أعــين صــفة العلــم ـ مــن أوســع الصــفات ، متعلــق بالواجــب واجلــائز يعــين املمكــن  ؛ ولــذلك تعتــرب هــذه

واملستحيل ؛ تعلـق بالواجـب كعلمـه جـل وعـال بذاتـه وأمسائـه وصـفاته ؛ تعلـق بـاملمكن هـو تعلقـه مبـا حيـدث يف هـذا 

و كـان فيهمـا آلهـة إال اهللا (( لالكون ؛ ألن كل الكون من باب اجلائز ؛ تعلق باملستحيل مثل قوله تبارك وتعاىل: 

فهنا حكم جل وعال أنه لو كان يف السـموات واألرض آهلـة إال اهللا لفسـدتا ؛ ووجـود ذلـك مسـتحيل ،  لفسدتا ))

فـإذا قـال قائـل:  ومع هذا علـم اهللا بنتائجـه مـع أنـه مسـتحيل ؛ فاحلاصـل أن علـم اهللا عزوجـل مـن أوسـع الصـفات .

ء علــى مــا هــو عليــه إدراكــا جازمــا ، إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه إدراكــا مــا هــو العلــم ؟ قلنــا: هــو إدراك الشــي

جازما ، وال حنتاج أن نقول مطابقا ألننا قلنا إدراك الشيء على مـا هـو عليـه فيغـين عـن كلمـة مطابقـا ، هـذا علـم ؛ 

وإدراك  فعدم اإلدراك بالكليـة ؟ جعـل ؛ وإدراك الشـيء علـى خـالف مـا هـو عليـه جهـل أيضـا لكنـه جهـل مركـب ؛

الشــيء بــال جــزم بــل بشــك ؟ ظــن أو شــك أو وهــم ؛ فمــا غلــب علــى الظــن فهــو ظــن ، ومقابلــه الــوهم ، ومــا تــردد 

يصــلح أن تكــون صــفة مشــبهة مــن احلكمــة ، وأن تكــون اســم فاعــل  (( حكيمــا ))وقولــه:  األمــر فيــه فهــو شــك .

أنه مىت احتمـل اللفـظ معنيـني ال يتنافيـان حول إىل فعيل من احلكم ؛ فهي من باب املشرتك ؛ والقاعدة يف التفسري 

فإنه حيمل عليهما مجيعا ؛ فعليـه نقـول: احلكـيم مـن احلكمـة ومـن احلكـم ؛ مث نقـول: حكـم اهللا عزوجـل ينقسـم إىل 

؛ واحلكمـة تنقسـم أيضـا إىل قسـمني: قسمني: حكم كوين وهو ما قضاه كونا ، وحكم شرعي وهو ما قضـاه شـرعا 

ورته اليت خلق عليها أو على صورته اليت شرع ؛ واحلكمـة الثانيـة حكمـة غائيـة مبعـىن حكمة يف كون الشيء على ص

أن الغاية من هذا الشيء حكمة ؛ وحينئذ إذا ضربت اثنني باثنني تبلغ أربعة ؛ حكمة يف الصـورة والغايـة يف احلكـم 

 بآيــات تــدل علــى هــذا ، يف الشــرعي ؛ وحكمــة يف الصــورة والغايــة يف احلكــم الكــوين ؛ اجلميــع أربعــة ؛ فمــثال نــأيت

ــنكم ))ســورة املمتحنــة ذكــر اهللا تعــاىل أحكامــا مث قــال:  وهــذا حكــم شــرعي ؛ ويف  (( ذلكــم حكــم اهللا يحكــم بي



(( فلن أبرح األرض حتى يـأذن لـي أبـي أو يحكـم اهللا لـي وهـو خيـر الحـاكمين سورة يوسف قال أحد إخوته: 

(( ألـيس اهللا بـأحكم و  (( ومـن أحسـن مـن اهللا حكمـا ))هذا أيش ؟ هذا حكم كوين ؛ أما مثل قوله تعـاىل:  ))

ومــا أشــبه ذلــك فالظــاهر أنــه شــامل للحكــم الكــوين والشــرعي ؛ أمــا احلكمــة فــإن اإلنســان إذا تأمــل  الحــاكمين ))

ة حــىت املصـــائب مــن األمــراض واهلـــالك املخلوقــات بعنايــة وعقــل وفهـــم تبــني لــه أنـــه ال يوجــد فيهــا شـــيء إال حبكمــ

وجــل  والفـنت كلهــا حكمـة ؛ لكــن حتتـاج إىل تبــدر وتعمـق ونظــر ال إىل األمـور علــى وجـه ســطحي ، جتـد أن اهللا عــز

(( ظهـر الفسـاد فـي البـر والبحـر بمـا كسـبت قدر هـذا الشـيء حلكـم عظيمـة وال أدل علـى هـذا مـن قولـه تعـاىل: 

واألدلــة علــى هــذا   (( فأخــذناهم بالبأســاء والضــراء لعلهــم يضــرعون ))عــاىل: وقــال اهللا تبــارك وت أيــدي النــاس ))

كثرية مع أا مصائب لكن هلا حكـم ؛ وكـم مـن إنسـان نشـاهد يف وقتنـا احلاضـر حتصـل عليـه املصـيبة إمـا يف نفسـه 

ه أخـوه أو اإلنسـان فيهـا فاسـقا مث حصـل احلـادث مـات فيـيعـود يعـين أنـا أعـرف كـان وإما يف أهله ويكون فاسقا مث 

ـــال هـــذا كثـــرية ؛ كـــذلك يف األمـــور الشـــرعية ال تـــرى شـــيئا شـــرعه الشـــرع إجيـــادا أو إعـــداما إال  ـــوه فاهتـــدى ، وأمث أب

واحلكمة يف ذلك ، يقول بعض أهـل العلـم " إن اهللا مل يـأمر بشـيء فيقـول العقـل ليتـه مل يـأمر بـه ومل ينـه عـن شـيء 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتابـا جملـدات قـال فيـه " موافقـة صـريح فيقول العقل ليته مل ينه عنه " ، وقد ألف شيخ 

العقول لصحيح املنقول " صـريح املعقـول يعـين ؟ العقـل الصـريح السـامل مـن الشـبهات والشـهوات ؛ النقـل الصـحيح 

العقـل ؛ ضعيفة فقد يأيت فيها ما خيـالف ال؟ الكتاب وما صح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ أما األحاديث 

يف حكــم اهللا الشــرعي ويف حكــم اهللا الكــوين ؛ وكــل منهمــا إمــا أن تكــون حكمــة يف الصــورة الــيت هــو  فــإذا احلكمــة

  عليها أو يف الغاية اليت من أجلها حكم اهللا به .

 أراك بمـا النـاس بـين لـتحكم بـالحق الكتـاب إليـك أنزلنـا (( إنـاأعوذ باهللا السميع العليم مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 أنفسـهم يختـانون الـذين عن تجادل رحيما وال غفورا كان اهللا إن اهللا خصيما واستغفر للخآئنين تكن وال هللا

 ال مـا يبيتـون إذ معهـم وهـو اهللا مـن يسـتخفون وال النـاس مـن أثيما يسـتخفون خوانا كان من يحب ال اهللا إن

 اهللا يجـادل فمـن الـدنيا الحيـاة فـي عـنهم جـادلتم هؤالء محيطا هاأنتم يعملون بما اهللا وكان القول من يرضى

  . وكيال )) عليهم يكون من أم القيامة يوم عنهم

: (( وال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظن مـا سـبق أخـذنا فوائـدها وناقشـنا فيهـا ؟ بقيـت فوائـد لقـول اهللا تعـاىل

 تـألمون فـإنهم يـألمون كمـا تـألمون ... ))(( وال تهنوا في ابتغاء القـوم إن تكونـوا تفسري اآلية:  تهنوا ... )) .

يف هذه اآليـة مـن  (( وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))قال اهللا تعاىل:  .

(( إن تكونــوا تــألمون فــإنهم يــألمون كمــا تــألمون الفوائــد ؛ أوال: تشــجيع املســلمني علــى جهــاد الكفــار ؛ لقولــه: 



ومــن فوائــدها: أنــه ينبغــي القــوة واملتابعــة يف طلــب الكفــار  وأال يلحقنــا وهــن ؛  . هللا مــا ال يرجــون ))وترجــون مــن ا

ومـن فوائـدها: أن بـين آدم يف األمـور  أي ال يلحقكـم الـوهن يف ابتغـائهم . (( وال تهنوا في ابتغـاء القـوم ))لقوله: 

حــىت األنبيــاء يف األمــور البشــرية كغــريهم مــن النــاس البشــرية علــى حــد ســواء ، فــإذا كــان الكفــر يتــأمل فــاملؤمن يتــأمل 

ومــن فوائــدها: أنـــه  لكــنهم خيتلفــون عــنهم يف الصــفات املعنويـــة كالصــرب والتحمــل واإلقــدام والعظيمــة وغـــري ذلــك .

؛ مــىت هــذا  (( وترجــون مــن اهللا مــا ال يرجــون ))؛ لقولــه:  ينبغــي لإلنســان إذا عمــل عمــل الصــاحل أن يكــون راجيــا

د ابتغــاء القــوم وطلــبهم ؛ وهكــذا ينبغــي لإلنســان إذا وفقــه اهللا للعبــادة أن يكــون راجيــا أي راجيــا ثوابــه الرجــاء ؟ عنــ

كمــا أن   لقبولبــاألن مــن بشــرى اإلنســان أن يوفــق الــذي بعــده ، فمــن وفــق للعبــادة علــى مــا يرضــي اهللا فهــي بشــرى 

(( ترجـون مـن اهللا مـا وهلـذا قـال:  )(( وقال ربكم ادعوني أستجب لكـم )من وفق بالدعاء فهو بشرى باإلجابـة 

وهـــذا رمبـــا يكـــون هـــو الفيصـــل يف مســـألة تغليـــب الرجـــاء علـــى اخلـــوف فـــإن الســـالكني  اختلفـــوا هـــل  ال يرجـــون ))

وجــل أن يقــدم الرجــاء أو أن يقــدم اخلــوف أو أن يكونــا ســواء ؛ فمــنهم مــن أطلــق أن  األفضــل للســالك إىل اهللا عــز

األفضــل أن يكونــا ســواء كاإلمــام أمحــد رمحــه اهللا ، قــال "اخلــوف والرجــاء مبنزلــة جنــاحي الطــائر إن اخنفــض أحــدمها 

هلـك صـاحبه " ؛ تعلى اآلخر " فالبـد أن يكونـا سـواء وقـال " ينبغـي أن يكـون خوفـه ورجائـه واحـدا فأيهمـا غلـب 

( أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي وأنـا معـه إذا ومن العلمـاء مـن قـال: يقـدم الرجـاء لقـول اهللا تعـاىل يف احلـديث القدسـي: 

؛ ومنهم مـن قـال: يغلـب جانـب اخلـوف حـىت يكـون مبتعـدا ذكرني فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ) 

اخلـوف مـن عقوباـا وآثارهـا السـيئة ؛  والـذي يظهـر يل أن  عن حمارم اهللا ؛ ألن الـذي حيملـك علـى تـرك احملـارم هـو

يقال: إذا فعل احلسنة فـاألوىل أن يغلـب جانـب الرجـاء ، وإذا هـم بالسـيئة فـاألوىل أن يغلـب جانـب اخلـوف ، هـذا 

أحسن ما يكـون ؛ أمـا عنـد املـوت فينبغـي لإلنسـان أن ي غلـب جانـب الرجـاء ألنـه يف هـذه احلـال جيـب أن يكـون 

ومــن  وجــل يف هــذه احلــال ؛ ألنــه أحــوج مــا يكــون للتوبــة يف ذلــك الوقــت . بــة ، توبــة والرجــوع إىل اهللا عــزعنــده تو 

(( مـا ال يرجـون )) فوائد اآلية الكرمية: أن الكـافرين هلـم رجـاء ؛ لكنـه لـيس كرجـاء املـؤمنني ؛ رمبـا يؤخـذ مـن قولـه: 

وجـل:  والسـيما إذا وقـع يف الشـدة ، أرأيـتم قـول اهللا عـزوالكـافر قـد يكـون عنـده توكـل واللجـوء إىل اهللا وافتقـار إليـه 

وجـل  فإذا جلئـوا إىل اهللا وصـدق جلـوئهم أنقـذهم اهللا عـز (( فإذا ركبوا في الفلك دعوا اهللا مخلصين له الدين ))

 وجـل أن يغلبـوا املسـلمني ؛ هنا أيضا رمبا يكون عندهم حـال قتـال املـؤمنني رمبـا يكـون عنـدهم رجـاء يرجـون اهللا عـز

لــيس إثباتــا  (( مــا ال يرجــون ))الســيما إذا كــانوا يعتقــدون أــم علــى حــق ، فعنــدهم رجــاء ؛وقــد يقــال إن قولــه: 

ألصــل الرجــاء مــع االخــتالف يف صــفته بــل هــو نفــي للرجــاء إطالقــا ، وهــذا واقــع يف قــوم ملحــدين ال يؤمنــون بــرب  

ومـن فوائـدها:  فـون بـه ؛ فاآليـة صـاحلة هلـذا وهلـذا .كالشيوعيني مثال فـإن هـؤالء ال يرجـون اهللا أطالقـا ألـم ال يعرت 



، وإثبـات مـا تضـمناه مـن الصـفة  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))إثبات امسني مـن أمسـاء اهللا ، مهـا: العلـيم واحلكـيم 

، فيكــون وهــي العلــم مــن العلــيم واحلكمــة مــن احلكــيم واحلكــم مــن احلكــيم أيضــا ألن احلكــيم ذو احلكمــة واحلكــم 

يـدل  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))فـإن قـال قائـل: هـذا التعبـري  ث صفات: العلم ، واحلكمة ، واحلكم .فيها ثال

علـى أنـه كــان فمضـى ؟ فــاجلواب أن يقـال: ال ؛ ألن كــان هنـا مســلوبة الزمـان وإمنــا أويت ـا لتحقيــق هـذين االمســني 

وجــل يف حكمتــه  : إثبــات كمــال اهللا عــزومــن فوائــدها ومــا تضــمناه مــن صــفة وليســت هــذه للزمــان أنــه كــان وبــان .

تعاىل حيث قرن بني العلـم واحلكمـة إشـارة إىل أن حكمتـه صـادرة عـن علـم وليسـت عـن صـدفة ؛ ألن اإلنسـان قـد 

 يفعـل الفعــل ويكــون حمكمــا متقنــا لكــن علــى غــري علــم بـل صــدفة " رب رميــة مــن غــري رامــي " لكــن حكمــة اهللا عــز

ن فوائدها: أنـه جيـب علينـا التفـويض التـام فيمـا ال نعلـم حكمتـه مـن أحكـام اهللا وم وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه .

الكونيــة أو الشــرعية ؛ وجــه ذلــك ؟ وجــه ذلــك أنــه علــيم  فعنــده مــن العلــم مــا خيفــى علينــا فيخفــى بــه وجــه احلكمــة 

عــن صــفة العلــم  بالنســبة إليــه ألن حكمــة اهللا صــادر عــن علــم ؛ وأظــن أننــا لســنا حباجــة إىل أن نــتكلم كالمــا واســعا

تفسـري  وصفة احلكمة ألن هذا تكرر كثريا وال خيفى على أحد منكم ومن مل يكـن حاضـرا سـابقا فعليـه باألشـرطة .

مث  . خصــيما )) للخــآئنين تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــااآليــة: 

 للخــآئنين تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــاقــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

الضــــمري يعــــود علــــى الــــرب عزوجــــل ؛ ومل يقــــل: إين ، تعظيمــــا لشــــأنه جــــل وعــــال وتعظيمــــا  خصــــيما )) (( إنــــا ))

" (( أنزلنـا إليـك )) للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب ، فالتعظيم هنا لعظمة املنزل ولعظمة املنزل أيضا ؛ وكـذلك 

اخلطـاب للنـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، إليـه مباشـرة وإىل النـاس بواسـطة   (( إليـك ))نا " هنا للتعظيم ؛ وقوله: 

فهـو منـزل إىل الرسـول مباشـرة وإلينـا بواسـطة الرسـول عليـه الصـالة  (( وأنزلنـا إلـيكم نـورا مبينـا ))كما قـال تعـاىل: 

ـــاب ))والســـالم ؛ وقولـــه:  ي بـــذلك لوجـــوه ثالثـــة ؛ الوجـــه األول أنـــه مكتـــوب يف اللـــوح هـــو القـــرآن ، ومســـ (( الكت

(( فمـــن شـــاء ذكـــره فـــي صـــحف مكرمـــة احملفـــوظ ، والثـــاين أنـــه مكتـــوب بأيـــدي املالئكـــة الـــربرة كمـــا قـــال تعـــاىل: 

؛ و الوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس ، و قد سـهل  مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ))

 ذلــك فكــان يكتــب مــن عهــد الرســول عليــه الصــالة والســالم وإىل يومنــا هــذا ؛ وأصــل الكتــب مــن اجلمــعاهللا هلــم 

اجتماع الكلمات واحلروف ؛ ومنه الكتيبة للطائفة اتمعة يف قتال األعداء ؛ وكتاب هنا مبعـىن مكتـوب فهـو فعـال 

الباء هنا إما أن تكون للمصـاحبة وإمـا أن تكـون للتعديـة ، وكالمهـا صـحيح ، فهـو نـازل  (( بالحق ))مبعىن مفعول 

حبق ليس مطلوبا ، ليس مطلوبا بل هو نزل من عند اهللا حقا ، وهـذا اإلثبـات نزلـه مـن عنـد اهللا ؛ كـذلك أيضـا هـو 

و عـدل ، فـاحلق وصـف نازل باحلق ؛ فكل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خربا فهو صدق وإن كـان حكمـا فهـ



للقــرآن يف حــد ذاتــه وأنــه صــدق ومــن عنــد اهللا وفيمــا جــاء بــه ؛ فأخبــاره كلهــا صــدق وأحكامــه كلهــا عــدل ؛ مث مــع 

: (( ولقــد يســرنا ذلــك إذا تــدبر القــرآن جــاعال إيــاه دلــيال علــى احلــق فإنــه البــد أن يهتــدي للحــق ، كمــا قــال تعــاىل

(( لتيســري لفظــه ومعنــاه والعمــل بــه ؛ لكــن حيتــاج إىل تــدبر ؛ إذا  وتيســريه شــامل القــرآن للــذكر فهــل مــن مــدكر ))

لــه معنيــان ؛ املعــىن األول ؟ يعــين أن مــا جــاء بــه فهــو حــق ؛ إن كــان خــربا إن كــان حكمــا ؟ طيــب هــذه  بــالحق ))

واحــدة ، الثــاين ؟ يعــين أنــه نــزل مــن عنــد اهللا حقــا مثــل مــا أقــول لــك مــثال: حصــل كــذا بالتأكيــد ، يعــين مؤكــدا ؛ 

فيكــون احلــق هنــا لــه معنيــان ؛ املعــىن األول أن نزولــه مــن اهللا حــق ، واملعــىن الثــاين أن مــا جــاء بــه القــرآن فهــو حــق ؛ 

بــأي دليــل  (( لــتحكم ))اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم  (( لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك اهللا ))قــال: 

(( لـتحكم بـين  بالقرآن كما أننا حنن نستدل بـالقرآن حيكم ؟ بالقرآن ؛ فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يستدل

حتكـم بيـنهم يف فصـل اخلصـومات أو يف بيـان أحكـام أعمـاهلم أو هـذا وهـذا ؟ هـذا وهـذا ،  الناس بما أراك اهللا ))

فهو حيكم فيفصل بني اخلصوم فيما أره اهللا وكذلك حيكم بني الناس يف أحكام أعماهلم يقـول هـذا حـق هـذا باطـل 

(( أراك اهللا متعلــق بــتحكم أي حتكــم بالــذي أراك اهللا ، و  (( بمــا أراك اهللا ))ومــا أشــبه ذلــك ؛ وقولــه:  هــذا حمــرم

من الرأي أو من الرؤية ؟ أو كالمها ؟ الظاهر كالمها يشـمل هـذا وهـذا ، فيشـمل مـا اسـتنبطه النـيب عليـه الصـالة  ))

مــن الــرأي ، أو مبــا أراه اهللا مبــا تبــني لــه مــن ألفــاظ والســالم مــن القــرآن وإن مل تكــن داللتــه صــرحية بــاللفظ ، وهــذا 

(( وال  وحيتمـــل أن تكـــون اإلراءة هنـــا مبعـــىن العلـــم أي مبـــا أعملـــك ، فتشـــمل املعنيـــني . (( بمـــا أراك اهللا ))القـــرآن 

ملـا ذكـر أن اهللا أنزلـه ، أنـزل عليـك الكتـاب بـاحلق ـاه أن يكـون خصـيما للخـائنني أي  تكن للخـائنين خصـيما ))

وي اخليانــة ، واخليانــة هــي الغــدر يف موضــع األمانــة ، هــذه اخليانــة الغــدر يف موضــع األمانــة وهــي صــفة ذم بكــل لــذ

حال خبالف املكـر واخلديعـة فإـا تكـون أحيانـا مذمومـة وأحيانـا ممدوحـة حممـودة ، إذا كانـت يف موضـع حيصـل فيـه 

اخلداع واملكر فهي مذمومـة ؛ أمـا اخليانـة فلكوـا املكر واخلداع فهي حممودة ، وإذا كانت يف موضع  ال حيصل فيه 

ـــة ؛  ـــاملكر واخلـــداع وال يوصـــف باخليان ـــذلك يوصـــف اهللا ب غـــدرا يف موضـــع االهتمـــام فهـــي مـــذموم بكـــل حـــال ؛ ول

(( ذلـك بـأنهم خـانوا اهللا مـن وقولـه:  (( إن المنافقين يخادعون اهللا وهو خـادعهم ))واذكروا قول اهللا عزوجل: 

(( يخــادعون اهللا ومل يقــل: فخــان ، وكــان مقتضــى املقابلــة أن يقــول: فخــام ، كمــا قــال:  ))قبــل فــأمكن مــنهم 

؛ (( وال تكـن للخــائنين لكـن اخليانـة ملـا كانـت صـفة ذم بكــل حـال صـار اهللا تعـاىل منزهـا عنهـا  وهـو خـادعهم ))

ـــا إليـــك (( أي خماصـــما ؛ وهـــل يكـــون علـــيهم  خصـــيما ؟ نعـــم يعـــين ضـــدهم .فوائـــد اآليـــة:  خصـــيما )) ـــا أنزلن إن

يف هــذه اآليــة فوائــد ؛ منهــا:  الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك اهللا وال تكــن للخــائنين خصــيما )) .

 (( إنا )) .بيان عظمة اهللا ؛ لقوله: 


